Camí de la Creu amb els
crucificats
QUARESMA 2014

INTRODUCCIÓ
El món està ple d’esglésies cristianes, presidides per la imatge del Crist
crucificat, i també està ple de persones que sofreixen, crucificades per la
desgràcia, les injustícies i l’oblit: malalts que no poden ser atesos, dones
maltractades, ancians ignorats, infants explotats i violats, immigrants sense
papers ni futur, persones a l’atur, famílies desnonades, presoners ofegats en el
seu remordiment, homes i dones torturats de la manera més cruel, víctimes
soles en els corredors de la mort, en espera d’un tràgic final...
Aquesta creu plantada pels cristians a tot arreu..., és la memòria commovedora
d’un Déu crucificat i és el record permanent de la seva identificació amb tots els
innocents que sofreixen de manera injusta en el nostre món.
Déu sofreix amb nosaltres, i saber això ho canvia tot. Per contemplar el misteri
d’un “Déu crucificat” és necessari apropar-nos cada dia una mica més als
nostres crucificats.
Això és el que volem fer ara amb aquesta pregària del Camí de la Creu.
Acostem-nos al sofriment real dels nostres germans empresonats, torturats i en
espera al corredor de la mort.

1ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS CONDEMNAT A MORT
Khosro Kordpour, periodista kurd iranià, va ser
detingut el març del 2013, inculpat d’atemptar
contra la Seguretat Nacional. Està detingut a la
presó central de Mahabad. És responsable de
l’Agència de Premsa, que denuncia els atemptats
contra els Drets Humans, a la província del
Kurdistan.
Inculpat d’”enemistat contra Déu” (mohareb) i de
“corrupció a la Terra” (ifsad fil-arz). Pot ser
condemnat a la pena capital.
Jesús: Tu també vas haver de passar pel tràngol
d’escoltar la teva sentència a mort. Una
sentència clarament injusta. Què havies fet de
mal?... Per què la condemna?...
Recorda’t, Senyor, de tots els que com tu passen
i passaran per aquest moment espantós
d’escoltar la seva condemna a mort, i ajuda’ns a
sentir-nos prop d’ells i del seu dolor i abandó.

2ª ESTACIÓ: JESÚS CARREGA AMB LA CREU
A Bahrain , Jehad Sadeq Aziz Salman i Ebrahim Ahmed Radi al Moqdad, tots dos de
16 anys, carreguen amb la creu d’estar condemnats a 10 anys de presó. Els dos
adolescents haurien estat condemnats a partir de “confessions” obligades a signar en
absència d’un advocat o d’un familiar, i de les quals se’n van tornar enrere de seguida,
en el procés. Estan acusats d’haver participat en “concentracions il·legals” en unes
manifestacions antigovernamentals en que hi van haver destrosses. A la seva curta
edat, carreguen amb la seva pesada condemna a la presó d’adults de Jaw.
Senyor: Tu vas portar en silenci la creu que et van obligar a carregar. Una creu que
entre tots hem fet feixuga i dolorosa. Ningú va sortir a fer-te costat en el camí... La
solitud entre tanta gent feia més pesada la teva creu.
Acompanya en el seu camí de dolor a tots els que en el nostre món caminen amb la
creu a les espatlles o arrossegant-la perquè ja no poden més... Que el saber que vas
amb ells i que ens tenen a nosaltres al costat, alleugi el seu pes.

3ª ESTACIÓ: JESÚS CAU SOTA EL PES DE
LA CREU, PER PRIMERA VEGADA
Yohanes Boseren, de 20 anys, empresonat a la
presó de Biak (provincia de Papuàsia), a
Indonèsia), ha caigut en un transtorn psíquic
greu relacionat amb els cops rebuts en el
moment de la seva detenció, que li van produir
un traumatisme cranial.
Participava en una concentració pacífica
commemorant el 50è. aniversari de la retirada
dels Països Baixos al 1963 i de la transferència
de l’administració de la Papuàsia, a Indonèsia.
Se l’acusa de traició i possessió de monicions i
d’explosius, però l’acusació sembla més aviat
arbitrària.
Senyor: Tu vas caure i et vas tornar a aixecar.
Havies de seguir... Pensaves en tots nosaltres i
la força del teu amor envers la Humanitat et va
donar forces per fer-ho.
No sabem si en Yohanes podrà aixecar-se i
tornar a ser una persona amb plenes facultats.
Recorda’t, Senyor, de tants germans nostres
que cada dia van caient i dóna’ls la teva força
perquè puguin aixecar-se de nou i refer la seva
vida.

4ª ESTACIÓ: JESÚS TROBA LA SEVA MARE
Juan Ignacio Figueroa i la seva esposa Àstrid Gómez, de Mèxic, lluiten per poder
alliberar els seus fills Juan Antonio, de 24 anys, Jesús Iván, de 20 anys i Luís Adrián, de
16 anys. Van ser detinguts i empresonats i incomunicats a l’Estat de Chihuahua. Durant
dos dies van ser torturats per fer-los confesar que extorsionaven a comerciants.
En el germà petit, que va ser alliberat més tard, es van poder comprovar les tortures
dels altres dos germans que continuen a la presó. Fins quan?...
Maria: Contemplar el teu fill estimat, sagnant i malferit, sense poder alleugerir el seu
dolor físic, va ser un gran torment per a tu. Recorda’t de totes les mares del món, i en
aquest cas, de l’Àstrid, que ansia que els seus fills tornin a casa ben aviat, i porta
gravada al cor la seva mirada d’angoixa i sofriment.

5ª ESTACIÓ: SIMÓ EL CIRINEU AJUDA JESÚS A PORTAR LA CREU
Set detingudes de la presó d’alta i mitjana seguretat de Jamundi (departament del Valle
del Cauca), a Colòmbia, han estat situades en règim d’aïllament sense motiu aparent i
sense informar-les de la durada d’aquest càstig. Cinc d’elles han començat una vaga de
fam i s’han cosit la boca en senyal de protesta.
Estar sola en una cel·la minúscula és constitutiu de maltractament i tortura. No obstant
les autoritats penitenciàries continuen sense donar explicacions.
Senyor: Tu vas tenir el Cirineu que, encara que per força, et va ajudar en el camí fins el
Calvari. Ajuda a tots aquests homes i dones que no tenen qui a prop seu els ajudi, i
ajuda’ns també a nosaltres a sentir-nos al costat del pres, del torturat, del condemnat a
mort, del que sofreix en el cos o en l’esperit, perquè com a bons cirineus puguem fer
menys feixuga la seva creu i que, a diferència del teu cirineu, nosaltres ho fem moguts
per l’amor.

6ª ESTACIÓ: LA VERÒNICA EIXUGA EL ROSTRE DE JESÚS
Cada any una mica més de 400.000 immigrants, amb un 90% d’originaris de l’Amèrica
Central passen per Mèxic, la major part de les vegades per arribar als Estats Units.
A Mèxic, els immigrants representen un recurs financer extremadament rendible per a les
bandes criminals. Segrestats, molt sovint se’ls tortura (cops, talls als membres, cremades,
violacions...), perquè donin el número de telèfon de parents i amics, als quals se’ls demana
rescats. Poden ser assassinats o víctimes de desaparicions forçades, explotats en cadenes
de prostitució (les dones i els menors sols) o en cadenes de treball forçat.
Les ONG’s que els hi donen suport, són la Verònica que eixuga els seus rostres vexats,
befats i adolorits.
Senyor: Nosaltres som covards per no fer el que el cor ens diu davant de situacions
d’injustícia. Ens atura el què diran i la por d’implicar-nos massa.
Ajuda’ns a ser valents com la Verònica, que no va pensar què li podia passar i va fer el que el
seu cor li dictava: eixugar el teu rostre diví. I acompanya, també, en la seva tasca a les
ONG’s que fan aixó: eixugar el teu rostre, quan eixuguen el d’un ésser humà.

7ª ESTACIÓ: JESÚS CAU PER SEGONA VEGADA
El 10 de febrer del 2013, 24 militants saharauis van ser condemnats a fortes penes de
presó pel Tribunal militar de Rabat (Marroc). Els van considerar culpables d’associació de
malfactors, desacatament i violència contra funcionaris públics i homicidis voluntaris, en
el marc del desmantallament del campament de Gdeim Izik. Nou d’aquests acusats han
estat condemnats a cadena perpètua. Aquest veredicte de tots ells s’ha pronunciat
després d’un procés injust marcat especialment per l’acceptació de confessions
aconseguides sota tortura. Diferents observadors internacionals presents a la vista han
denunciat nombroses irregularitats.
Han caigut i no se sap si podran algun dia obtenir la revisió de la condemna i aixecar-se,
si més no a l’esperança.
Jesús: Tu vas caure per segona vegada, ja no podies més... Mira aquests fills teus
caiguts sense ningú que els ajudi. Ajuda’ls Tu a aixecar-se i obrir-se a l’esperança, per
continuar vivint, somiant en la llibertat.

8ª ESTACIÓ: JESÚS CONSOLA LES DONES
DE JERUSALEM
Abduljalil Al-Singance, de 48 anys, és el
responsable de l’oficina de Drets Humans del
Moviment d’oposició Haq per a la llibertat i la
democràcia de Bahrain. Està condemnat a
cadena perpètua, junt amb altres 20 opositors
polítics i defensors dels Drets Humans. Ha estat
torturat i aïllat sense cap contacte, amb la seva
família ni amb un advocat durant dos mesos.
També ha estat detingut i torturat el seu fill.
Senyor: Tu vas consolar a les dones de
Jerusalem que ploraven per tu i vas dir que
ploressin per elles i els seus fills. Tots hem de
plorar en veure trepitjats els drets humans en
molts llocs de la terra.
Ajuda’ns a juntar les nostres llàgrimes a les de
tants germans que ploren, perquè lluiten contra
el refús d’alguns governs d’acceptar la realitat
bàsica i fonamental que “tots som humans” i, per
tant, tots tenim els mateixos drets que s’han de
respectar. I que fem tot el que estigui al nostre
abast per defensar la solidaritat i el dret de les
persones.

9ª ESTACIÓ: JESÚS CAU PER TERCERA VEGADA
A Hondures, Yoni Adolfo Cruz, de 25 anys, i Manuel Ezequiel Guillen, de 19 anys, van ser
segrestats el febrer de 2013 quan tornaven a casa després de la seva jornada de treball en
el campament camperol La Lempira, en terres recuperades recentment pel Moviment
Unificat Camperol de l’Aguán (MUCA).
Tres dies després es van trobar els seus cossos, prop de l’explotació de palma africana La
Concepción. Els cadàvers presentaven proves d’haver estar torturats (cremades, peus i
mans lligats) i executats amb armes de foc.
Han caigut per lluitar per les organitzacions camperoles per l’afectació de les terres dels
grans propietaris.
Jesús: Tu vas caure per tercera vegada en el teu dolorós camí cap el Calvari... Com vas
poder aixecar-te i continuar? Sols hi trobem una explicació: Tots nosaltres... i l’amor que
ens tens.
Yoni i Manuel ja no podran aixecar-se. Que la seva caiguda sigui llavor d’esperança per a
tots els camperols de la zona de l’Aguán, i acabi el conflicte per les terres, que causa tant
de dolor.

10ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS DESPULLAT DELS SEUS VESTITS
El dia 1 de febrer del 2013, cap a les cinc del matí, més de 500 soldats, agents de la policia
d’intervenció ràpida i agents de seguretat privada van començar a destruir les cases amb
buldòzers i fer fora milers de famílies instal·lades en el barri de Mayombe, a la municipalitat
de Cacuaco, Angola. En aquesta operació “militar” les forces de defensa i seguretat van
utilitzar alguns helicòpters, que en certs moments van volar molt a prop de terra, per crear
pànic entre els habitants.
A les famílies expulsades (unes 5.000 persones) se les va reinstal·lar en el barri de KaopeFunda, a la mateixa municipalitat, però en una zona no habitable, sense aigua potable ni
instal·lacions sanitàries.
Jesús: A Tu, els homes t’ho han pres tot. Aparentment, no et queda res... Et quedava la
mare i al peu de la creu ens la vas donar, però els homes no et van poder prendre el teu
amor envers cadascú de nosaltres. Això va restar en el teu cor per fer el pas a la resurrecció
amb Tu. Saber això ens dóna pau i ens ajuda a demanar-te, Senyor, que et recordis de
tantes persones que aquests dies en el nostre món, ho perden tot: Feina, casa, dignitat com
a persones... Que sentin en ells l’escalf del teu amor i no perdin, potser l’últim que els queda:
l’esperança per tornar a començar.

11ª ESTACIÓ: JESÚS ÉS CLAVAT EN LA
CREU
Francis Bauer Harris porta més de 16 anys a
la presó, a Pensilvània, EE. UU. Està pres en
el corredor de la mort. Està clavat a la seva
creu de saber que l’han de matar. Ha
demanat ajut i vol que li revisin el cas. Ell
afirma que és inocent...
Senyor: Per què t’han clavat a la creu?...
Quin mal has fet?... Per què els que
t’aclamaven el diumenge, ara volen la teva
mort?... Mira aquest germà nostre amb els
teus ulls de misericòrdia i dona-li el teu ajut.
Si se’n surt i salva la vida, que recobri
l’esperança en una llibertat futura. I si
finalment arriba la seva execució, que senti
en el seu cor les paraules que vas dir al bon
lladre, quan agonitzaves a la creu: “Avui
estaràs amb mi al paradís”... Fes també que
nosaltres, amb la nostra pregària, no oblidem
mai aquests germans sofrents en els
corredors de la mort, i que aquestes estances
puguin ser un dia un trist record.

12ª ESTACIÓ: JESÚS MOR ABANDONAT A LA
CREU
El 13 del mes d’agost passat, prop del post de policia
de Marchbar (districte de Rupandehi), al Nepal, es va
trobar el cos de Ram Sewak Dhobi, amb signes
evidents d’haver estat torturat.
Alguns testimonis van veure com uns policies el
detenien en una taberna. La policia ho nega i no ha
volgut fer cap investigació ni procedir a una autòpsia.
La família va ser forçada a incinerar el cos el mateix
dia que el van trobar. Va morir sense la companyia
dels seus éssers estimats i en mig de grans
sofriments, com s’ha pogut veure per l’estat del seu
cos.
Jesús: A Tu també et van matar, sense haver fet res
de mal. Si d’alguna cosa et podien acusar és
d’estimar massa, de guarir malalts, de donar vida, de
prometre un Regne etern, de fer-te germà de tots, i de
fer-nos germans... I per tot això, quina ironia!, havies
de morir i havia de ser en mig de grans torments.
Senyor: Et demanem que tots els homes i dones que
hagin de passar pel tràngol dolorós de morir sols i
abandonats, sentin que estàs amb ells per acollir-los
en el teu Regne, i que en el món, ben aviat, s’acabi
amb aquesta lacra ignominiosa de llevar la vida als
altres a través de condemnes a mort. I que els actuals
“corredors de la mort” puguin convertir-se en
corredors d’esperança, de llibertat i de nova vida.

13ª : JESÚS ÉS DAVALLAT DE LA CREU
Magdi Saleem, de 67 anys, advocat i defensor
dels drets humans, està en lloc desconegut,
detingut pel Servei Nacional de Seguretat i de
Informació (NISS), al Sudan,
després de ser detingut a Wad Medani el setembre
del 2013. Havia participat en una manifestació
contra l’augment del cost de la vida i exercia el seu
dret a la llibertat de reunió pacífica. Està en perill
de sofrir maltractes i tortures.
Quan el davallaran de la seva creu?... Quan podrà
davallar de la seva, la família de Magdi?...
Jesús: En ser davallat de la creu tornes a tocar
terra. Aquesta terra que ha estat tan ingrata per a
tu i que encara ho està, però que tu estimes,
perquè estimes la Humanitat, fins el punt d’haver
volgut formar-ne part. Mira amb els teus ulls de
misericòrdia a tants germans clavats a la seva
creu, creu física o moral i tan variada i complexa en
el nostre món i en l’actualitat, i que esperen dia a
dia poder trobar qui pugui davallar-los de la creu i
trepitjar de nou la terra en pau, sentint-se un més a
la colla de tota la Humanitat en camí. Que no quedi
mai res a fer en aquest sentit, perquè nosaltres
mirem cap a l’altra banda i no els ajudem a la
mesura de les nostres possibilitats.

14ª: JESÚS ÉS SEPULTAT
Des de fa més d’un any, tres denúncies de
víctimes de tortura, per a les quals l’associació de
defensa dels drets humans “Els mateixos drets per
a tots” (MDT) s’ha presentat com a part civil, estan
actualment bloquejades a nivell de la justícia civil a
Conakry (Guinea), a falta de poder prendre
declaració als membres de les forces de l’ordre,
acusats de les tortures.
Malgrat el seu coratge i la seva determinació, els
jutges d’instrucció tenen molt difícil aconseguir que
aquests procediments avancin.
Tot queda com en una “tomba” tancada.
Senyor: El teu lloc no era restar en el sepulcre. No,
no ets un Déu mort, ni de morts. Tu ets el Déu de
la vida, de la llum, de la joia, de la pau... L’esclat de
la teva resurrecció ens dóna la certesa de que vius
per semprel i ens has promés poder compartir-ho
amb Tu, quan acabi el nostre camí a la terra.
Ajuda a obrir tantes “tombes” tancades que
amaguen la injustícia i que mai siguem còmplices
del silenci dels que ens creiem bona gent, davant
de tan silenci forçat.

Final: Senyor: T’hem acompanyat en el dolor dels nostres
germans. T’hem vist en els seus ulls implorant comprensió,
compassió i ajut.
Et diem que sí, que aquí ens tens per donar de nosaltres tot el que
ens sigui possible per ajudar a disminuir el dolor i sofriment del
món.
Som aquí amb els braços aixecats, oferint-te la nostra pregària. Al
peu de la teva creu, hi hem de ser sempre tots, agraint, demanant,
adorant... Sabem que des de la teva mort, la creu ja no és una creu
nua. És la teva, la de Crist i la de tota la Humanitat, que espera
amb esperança, matins de resurrecció.. Amén.
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